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Дневният ред на заседанието е за представяне на идеи и предложения за
отбелязването на 30 - годишнината на Конвенцията на ООН за правата на
детето.
Д-р Лилова представи идеите на ДАЗД относно провеждането на честванията на
30-годишнината от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето. От 2
август започва работата по историческия преглед на изпълнението на Конвенцията от Р
България. За целта ще бъде използван документалния масив на Български държавен
архив. Ще бъде направен подбор на материалите, които впоследствие ще бъдат издадени
като брошура. ДАЗД планира също така да издаде 10 000 бройки от Конвенцията на ООН
за правата на детето, без факултативните протоколи. Специализираният сайт на ДАЗД,
посветен на Конвенцията, ще мигрира в сайта decabg.eu от съображения за сигурност.
Най-активният период за честванията ще бъде в седмицата между 18-22 ноември. На 19
ноември в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе тържествено заседание на
Националния Съвет за закрила на детето, на което ще бъдат поканени известни личности
и политически представители. На 20 ноември, в Триъгълна зала ще бъде проведено
награждаването на печелившите в конкурса „Аз гарантирам щастливо детство“, който се
организира за втора поредна година. Тази година в условията по конкурса е включена
една допълнителна категория: „Печелившо партньорство“. Ще бъде организирано и
заседание на новоизбраните членове на Съвета на децата. Планира се провеждането на
награждаване на участниците в конкурса за плакат „Здрав съм, не само когато не съм
болен“. Д-р Лилова представи идеята на ДАЗД за провеждане на международна
конференция за годишнината, която да се проведе на 21 ноември в зала 1 на НДК. На
събитието ще бъдат поканени децата от предишни състави на Съвета на децата, родители,
заинтересовани страни, видни личности и дейци на културата, спорта. Основното
послание на събитието ще бъде популяризиране на доброто. Посланията ще бъдат
затворени в капсула на хилядолетието, която да бъде отворена през 2030г. Набират се
предложения за място в София, на което да бъде направено това. Родителите, които ще
бъдат поканени на събитието, следва да имат принос за подобряване живота на поне едно
дете.
Г-н Спиров представи идеите на Лумос, които предимно са насочени към защита
правата на децата с увреждания. На 18 септември деца с интелектуални затруднения ще
проведат среща с Омбудсмана. През месец октомври ще се проведе обучение на
специалисти по правата на децата с увреждания. Предстои преиздването на книжка-пъзел
за деца с интелектуални затруднения. Лумос би могъл да съдейства за организиране на
честванията в Добрич и Варна.
Дани Колева представи идеята на УНИЦЕФ за организиране на международна
конференция за деинституционализацията, която ще бъде съчетана с провеждането на
семинар за детското психично здраве. Събитието ще се проведе на 6–8 ноември.
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Деница Каменова информира участниците за тазгодишната глобална кампания на
УНИЦЕФ, според която говоренето за права се осъществява чрез детството. В България
акцентът тази година са правата на децата с увреждания. На 20 ноември ще бъде проведен
национален форум. Той ще се състои от два панела: в първия младежи с увреждания ще
представят своите истории, а по време на втория ще вземат участие и представители на
бизнеса, които ще представят възможностите за заетост на тази група младежи.
Възрастовата група е между 18 и 24 години. На 3-4 октомври ще се проведе конференция
за ранна детска интервенция. На 15 септември ще стартира конкурс „Как си представям
живота на дете с увреждания“, организиран съвместно с Фонд „13 века България“ и
училищата по култура. Съществува идея за осветяване на знакови сгради в столицата в
синьо. Участниците предложиха в инициативата да се включат градове от цялата страна,
което ще придаде масовост на събитието. Беше представена инициативата „Най-големият
урок“. Тя ще бъде проведена в училищата по време на учебната година и ще запознае
децата с техните права. Почетният председател на Съвета на децата предложи в тази
инициатива да се включат децата от Съвета и да направят изнесен урок по места в
училищата, който да бъде съчетан с честванията.
Белла Динкова представи идеята на НМД за организиране на събитие по Voice It!.
То ще се проведе на 20 ноември, но концепцията за него ще се изясни след месец
септември.
Въльо Христов представи пред участниците възможността БАСР да привлече в
честването социални работници и по-специално такива, които са преки свидетели на
зараждането и развитието на системата за закрила на детето през последните 30 години.
Той предложи също така информация за събитието да се качи на сайта на
Международната асоциация на социалните работници.
Д-р Лилова предложи социални работници, работещи с деца, също да представят
свои истории за доброто на форума на 21 ноември в НДК. Също така тя представи пред
участниците идеята да бъдат отпечатани покани с място за поставяне на послание от
участниците, които после ще бъдат съхранени.
Следващото заседание по темата ще бъде проведено в началото на месец
септември.
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